
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  29 листопада  2018 року                                                                        № 3050-60-VII 

 

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки  

ветеранських організацій та громадських  

організацій соціального спрямування  

міста Біла Церква на 2019-2023 роки 

 

Розглянувши звернення постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, прав 

національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді,  

спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства від 24 

жовтня 2018 р. №479/2-17, відповідно до підпункту «е» пункту 3 частини першої статті 91 

Бюджетного кодексу України, частини другої статті 20 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статті 23 Закону України «Про громадські 

об’єднання» та пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою ефективного використання коштів міського бюджету, 

які передбачаються на фінансову підтримку ветеранських організацій міста Біла Церква, 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки ветеранських організацій та 

громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки 

згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити Порядок надання фінансової підтримки ветеранських організацій та 

громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква згідно з додатком 2. 

 

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного 

співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, 

охорони здоров’я, материнства та дитинства. 

 

 

Міський голова         Г. Дикий  

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 29.11.2018 року   

№ 3050-60-VII  

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій 

соціального спрямування міста Біла Церква 

на 2019-2023 роки  

 

1. Загальні положення 

 

1. Програма спрямована на фінансову підтримку ветеранських організацій та 

громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква (далі – організації) і 

розрахована на 2019-2023 роки.  

2. Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі організацій в державі, 

вдосконаленням системи забезпечення та механізму їх діяльності, підвищенням їх ролі та 

авторитету у суспільному житті міста. 

 

2.  Мета Програми 

 

1. Забезпечення умов для діяльності організацій та надання фінансової підтримки. 

 

3. Завдання Програми 

 

1. Фінансова підтримка організацій. 

2. Визначення механізму та умов надання коштів місцевого бюджету для фінансової 

підтримки громадських організацій  інвалідів, ветеранів, дітей війни, людей похилого віку, 

пенсіонерів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та інших. 

  

4.  Порядок надання фінансової підтримки 

 

1. Організаціям надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету в 

межах бюджетних призначень, визначених Білоцерківською міською радою на відповідний 

бюджетний рік. 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених на виконання 

Програми, є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

3. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

перераховує кошти фінансової підтримки на рахунки організацій, відкриті в органах 

Державної казначейської служби України.  

4. Порядок та умови надання фінансової підтримки організаціям визначаються 

Порядком надання фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських 

організацій соціального спрямування міста Біла Церква. 

5. Рішення про розподіл фінансової підтримки та обсяг її надання тій чи іншій 

організації приймається робочою групою з питань організації надання                                                      

фінансової підтримки громадським організаціям. Положення про робочу групу та її склад 

затверджуються виконавчим комітетом міської ради. 
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5. Порядок використання коштів 

 

1. До напрямів використання бюджетних коштів належить оплата комунальних послуг 

та послуг телефонного зв’язку (стаціонарного телефону) організаціями в приміщеннях, які 

вони займають. 

2. Використання бюджетних коштів на інші цілі, крім зазначених у п. 1 цього розділу, 

забороняється. 

 

6. Проведення розрахунків за комунальні послуги та телефон 

 

1. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

2. Оплата комунальних послуг здійснюється організаціями згідно з Законом України 

«Про житлово-комунальні послуги», актами Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, на підставі укладених організаціями договорів з 

господарюючими суб’єктами, сферою діяльності яких є надання житлово-комунальних 

послуг. 

3. Оплата послуг телефонного зв’язку (стаціонарного  телефону) здійснюється на 

підставі окремого договору між організацією та оператором зв’язку, який укладається на 

строк, що не може перевищувати строк дії договору оренди/користування приміщенням. 

 

7. Фінансове забезпечення 

 

1. Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в місцевому 

бюджеті на відповідний рік, та інших джерел, передбачених чинним законодавством 

України. 

 

8. Очікувані результати виконання Програми 

 

1. Забезпечення фінансової підтримки організацій. 

2. Тісна взаємодія у вирішенні питань життєдіяльності міста Біла Церква з 

організаціями. 

3. Поліпшення умов діяльності організацій. 

 

9. Звітність та контроль за ходом виконання Програми 

 

1. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

2. Організації подають управлінню соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради звіт про використання бюджетних коштів. 

3. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 

бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в 

установленому порядку. 
4. Одержання та використання бюджетних коштів відображається в документах 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності організацій у встановленому законодавством 

порядку. 

 

 

Секретар міської ради       В. Кошель 

 

 



 

                 Додаток 

до рішення міської ради 

від 31.10.2019 року   

№ 4475-81-VII 

 

 

ПОРЯДОК  

надання фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських  

організацій соціального спрямування міста Біла Церква 

 

1. Порядок надання фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських 

організацій соціального спрямування міста Біла Церква (далі - організації) визначає механізм 

та умови надання організаціям фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету 

(далі - Порядок). 

2. Фінансова підтримка у місті Біла Церква надається організаціям за рахунок коштів 

міського бюджету. 

3. Обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки організаціям в 

конкретному бюджетному році визначається рішенням Білоцерківської міської ради про 

бюджет міста Біла Церква на відповідний рік. 

4. Організаціям фінансова підтримка надається в рамках Програми фінансової 

підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування 

міста Біла Церква на 2019-2023 роки (далі – Програма фінансової підтримки), в межах 

коштів, передбачених в міському бюджеті на реалізацію цієї Програми. 

5. Головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених на виконання 

Програми, є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

6. Одержувачами бюджетних коштів є ветеранські організації та громадські 

організації соціального спрямування міста Біла Церква. 

7. Для включення видатків на фінансову підтримку до проекту бюджету організація 

подає до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради не пізніше  

30 вересня року, що передує року на отримання фінансової підтримки в якому організація 

подає документи: 

- заяву про надання фінансової підтримки; 

- копію статуту (положення) організації (подається одноразово під час звернення за 

отриманням бюджетних коштів вперше та у випадку внесення змін з моменту подання 

попередньої заяви); 

- копію свідоцтва про реєстрацію організації (подається одноразово під час звернення 

за отриманням бюджетних коштів вперше та у випадку внесення змін з моменту подання 

попередньої заяви); 

- копії договорів про надання житлово-комунальних послуг та послуг телефонного 

зв’язку (стаціонарного  телефону) із додатками до них (у разі наявності); 

- орієнтовний (прогнозний) розрахунок витрат використання бюджетних коштів, 

згідно розділу 5 Програми фінансової підтримки, підтверджений копіями розрахункових 

документів за попередній календарний рік або за IV квартал попереднього календарного 

року та I-III квартали поточного календарного року. 

8. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

систематизує інформацію, подану громадськими організаціями, і готує аналітичну довідку, в 

якій міститься інформація про: 

- помісячне фактичне споживання житлово-комунальних послуг в розрізі натуральних 

показників та фінансових розрахунків із зазначенням реквізитів платіжних документів; 

- заявлену потребу організації у коштах. 
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9. Бюджетний запит щодо потреби в коштах для виконання Програми фінансової 

підтримки подається управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради до міського фінансового управління Білоцерківської міської ради згідно встановленої 

форми та у визначені строки. 

10. Рішення про розподіл фінансової підтримки та обсяг її надання тій чи іншій 

організації приймається робочою групою з питань організації надання                                                      

фінансової підтримки громадським організаціям. 

11. Положення про робочу групу з питань організації надання                                                      

фінансової підтримки громадським організаціям та її склад затверджуються виконавчим 

комітетом міської ради. 

12. Виділення коштів місцевого бюджету, які призначені для надання фінансової 

підтримки організаціям, здійснюється через управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради. 

13. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

перераховує кошти фінансової підтримки на рахунки організацій, відкриті в органах 

Державної казначейської служби України. 

14. Організації використовують бюджетні кошти у відповідності до напрямків 

використання, визначених Програмою фінансової підтримки, а саме: на оплату комунальних 

послуг та послуг телефонного зв’язку в приміщеннях, які вони займають. 

15. Використання бюджетних коштів на інші цілі, крім зазначених у п. 14, 

забороняється. 

16. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 
17. Оплата комунальних послуг здійснюється організаціями згідно з Законом України 

«Про житлово-комунальні послуги», актами Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, на підставі укладених організаціями договорів з 

господарюючими суб’єктами, сферою діяльності яких є надання житлово-комунальних 

послуг. 

18. Оплата послуг телефонного зв’язку здійснюється на підставі окремого договору 

між організацією та оператором зв’язку, який укладається на строк, що не може 

перевищувати строк дії договору оренди/користування приміщенням. 

19. У разі якщо протягом бюджетного року організація відмовляється від приміщення 

наданого у користування/оренду або закінчується строк, на який приміщення було надано у 

користування/оренду, робоча група в межах наявних бюджетних коштів, передбачених на 

виконання Програми, може перерозподілити залишок бюджетних коштів та надати 

додаткову фінансову підтримку її отримувачам або надати фінансову підтримку організації 

(організаціям), яка не отримувала фінансову підтримку і якій протягом бюджетного року 

було надано у користування приміщення/оренду (за умови подання документів, визначених 

п.7 Порядку). 

20. За результатами своєї діяльності організації подають до управління соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради звіт про використання бюджетних коштів за 

минулий бюджетний період. 

21. Організації, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів міського 

бюджету, зобов’язані неухильно дотримуватись вимог законодавства у сфері 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності та казначейського обслуговування. 

 

 

 

Секретар міської ради       В. Кошель 


